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RESOLUCIÓ per la qual es modifica la Resolució d´11 de maig de 2020 per la qual 

s’estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures derivades de la 

situació provocada per la COVID-19, en relació amb les convocatòries 2018 i 2019 

del Programa Treball i Formació. 

 

En data 12 de maig de 2020 es va publicar al Tauler electrònic de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) la Resolució d´11 de maig de 2020 

per la qual s’estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures derivades de la 

situació provocada per la COVID-19, en relació amb les convocatòries 2018 i 2019 del 

Programa Treball i Formació. 

Les mesures preventives i de contenció i de suspensió d’activitats derivades de la 

situació de pandèmia provocada pel COVID19 han obligat a les entitats beneficiàries a 

modificar les actuacions d’experiència laboral que havien descrit a les memòries dels 

projectes, així com a suspendre les actuacions de formació. Cada entitat beneficiària ha 

adoptat les mesures que ha considerat més oportunes en relació amb l’organització del 

treball i el seu personal contractat, amb observació de la normativa laboral que en cada 

cas li és d’aplicació. 

Per aquest motiu, la Resolució d’11 de maig de 2020 té com a objectiu establir les 

instruccions sobre les mesures de flexibilització en relació amb els terminis i condicions 

d´execució de les actuacions que s´hagin vist afectades per l´estat d´alarma ocasionat 

pel COVID-19 en el marc de les convocatòries de 2018 i 2019 del Programa Treball i 

Formació-SOC. 

Una cop publicada la Resolució al Tauler electrònic, s’ha pogut detectar una errada a 

l’apartat b de l’article 3.5 Caràcter subvencionable de contractes de treball i actuacions 

formatives de la convocatòria 2019. En concret, s’ha de suprimir el segon paràgraf 

d’aquest apartat. Així mateix, cal afegir un nou paràgraf a l’article 4 que faci referència 

a la necessitat de que les entitats que, amb motiu de la finalització dels contractes, no 

puguin iniciar o finalitzar les accions formatives, presentin un escrit tot exposant les 

causes per les quals no ha pogut iniciar o finalitzar l’actuació de formació.  

Atès que l’article 109 de la Llei de 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, preveu que aquestes podran rectificar d’ofici 

en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

Atès que, tant l'article 5.2 del Decret Llei 8/2020, de 24 de març, com l'apartat 4.5 dels 

Criteris de la Intervenció General 01/2020, habiliten l'òrgan concedent per adoptar, 

motivadament, les mesures necessàries relatives a les actuacions subvencionades i 

que, en aquest cas, l'article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema 

d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, estableix que l'òrgan competent 

per dictar la present Resolució modificativa és la persona titular de la Direcció del Servei 

Públic d'Ocupació de Catalunya. 

Per tot això, 

http://tauler.gencat.cat/
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RESOLC: 

Primer. Modificar l’apartat b de l’article 3.5 de la Resolució de data 11 de maig de 2020 

per la qual s’estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures derivades de la 

situació provocada per la COVID-19, en relació amb les convocatòries 2018 i 2019 del 

Programa Treball i Formació, que queda redactat de la manera següent: 

“b) En relació amb les actuacions de formació, en el supòsit que l’entitat tingués iniciada 

alguna sessió formativa amb anterioritat a l’estat d’alarma i no hagi pogut re-programar 

parcial o totalment les sessions formatives per la terminació dels contractes, l’actuació 

de formació mantindrà el seu caràcter de subvencionable independentment de quin sigui 

el percentatge d’assistència. En aquests supòsits, no s’aplicarà la base 25.4.e.iii de 

l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre. 

En el supòsit que l'entitat no tingués iniciada cap sessió formativa amb anterioritat a la 

declaració de l’estat d’alarma i, per la durada prevista dels contractes, no pugui 

reprendre-la amb posterioritat a l’aixecament de la suspensió de les accions formatives, 

no se subvencionarà l’actuació de formació, però sí l’actuació d'experiència laboral.”  

Segon. Modificar l’article 4 de la Resolució de data 11 de maig de 2020 per la qual 

s’estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures derivades de la situació 

provocada per la COVID-19, en relació amb les convocatòries 2018 i 2019 del Programa 

Treball i Formació, en el sentit d’incorporar el següent paràgraf: 

“En el supòsit de què, amb motiu de la finalització dels contractes, l’entitat no pugui 

iniciar o finalitzar les accions formatives, caldrà que presenti un escrit tot exposant les 

causes per les quals no ha pogut iniciar o finalitzar l’actuació de formació”.  

I, en conseqüència, la redacció definitiva de l’article 4 de la resolució és el següent: 

“Article 4. Comunicacions de les entitats beneficiàries amb el Servei Públic d’Ocupació 

de Catalunya i presentació de documentació 

Les modificacions en les actuacions d’experiència laboral de les persones contractades, 

a les que fa referència aquesta Resolució, que hagin de dur a terme les entitats 

beneficiàries, amb motiu de les mesures preventives i de contenció derivades de la 

situació de pandèmia provocada pel COVID19, s’hauran de posar en coneixement del 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya mitjançant els  canals establerts  a la Resolució 

TSF/881/2020, de 17 d'abril. Aquestes modificacions no requeriran de la prèvia 

autorització de l’òrgan concedent per dur-les a terme. 

Les entitats que optin, de forma voluntària, al canvi de modalitat en la impartició de la 

formació, hauran d’enviar, juntament amb la  proposta de canvi, la documentació 

detallada a l’article 2.1 de la  Resolució TSF/881/2020, de 17 d’abril. 

En el supòsit de què, amb motiu de la finalització dels contractes, l’entitat no pugui iniciar 

o finalitzar les accions formatives, caldrà que presenti un escrit tot exposant les causes 

per les quals no ha pogut iniciar o finalitzar l’actuació de formació.  



 

3 
 

Les sol·licituds, declaracions responsables o qualsevol documentació a la que fa 

referència aquesta resolució, que les entitats beneficiàries hagin de presentar davant el 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ho faran mitjançant els canals establerts a la 

Resolució TSF/881/2020, de 17 d'abril.”   

Règim de recursos 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

recurs d'alçada davant el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la data d'inici de la seva 

publicació, d'acord amb l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 

26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

de Catalunya, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats 

contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptadors, així mateix, des de 

l'endemà de la seva notificació d'acord amb allò previst als articles 8.2.c) i 46.1 de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o 

qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 

S'adverteix que, de presentar recurs d'alçada, no es podrà interposar recurs contenciós 

administratiu, fins que es resolgui expressament el mateix o es produeixi la seva 

desestimació presumpta i, haurà de tenir-se present, a efectes de còmputs del termini 

la interrupció de procediments administratius establerts en el Real decret 463/2020, de 

14 de març, el qual declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 

ocasionada pel COVID-19, en la redacció donada pel Reial decret 465/2020, de 17 de 

març. 

Barcelona 

 

Ariadna Rectoret i Jordi 

Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 


		2020-05-13T17:08:08+0200
	Ariadna Rectoret i Jordi - DNI 38792878C (SIG)




